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ADORACJA BOGA

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił
nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przed
Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą
obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie
występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej
mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego
postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko
na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
List do Efezjan 1:3-10

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się
posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko
wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde
kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus
Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
List do Filipian 2:6-11

On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne
i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko
przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim
ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby
w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez
Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego
krzyża.
List do Kolosan 1:15-20

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe
i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia
nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed
Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.
Apokalipsa 15:3-4

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Gdyż wielkie
rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na
pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia
swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu,
a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął
się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym
ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Ewangelia Łukasza 1:46-47, 49-55
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Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego! Błogosław, duszo
moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie
twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy
cię łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak
orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Drogi swoje
objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory
do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się
Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
Psalm 103:1-13

Alleluja. Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. Majestat
i wspaniałość - to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. Zapewnił
pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm tym, którzy się Go boją;
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
oddając im posiadłości pogan. Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie
przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest
święte i lęk wzbudza. Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co
według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.
Psalm 111

Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy! Obłok i ciemność wokoło
Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu. Ogień idzie przed Jego obliczem
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy
i drży. Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej
ziemi. Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Muszą
się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu
oddają. Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków, o Panie!
Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród
wszystkich bogów. Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi
prawego serca. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię!
Psalm 97

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie
otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka,
ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować
na ziemi. Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo. Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo
i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!
Apokalipsa 4:11, 5:9, 5:12-13
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Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są
Jego przymiotem. On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela
mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna
to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. Ciebie, Boże moich przodków,
uwielbiam i sławię.
Księga Daniela 2:20-23a

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po
właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni
mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.
Psalm 23

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan
i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje
dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda. I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą
wielkość. Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla
wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
Psalm 145:1-9

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić
synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa. Królestwo Twoje
królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy
wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz
swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych
drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go
wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało
wielbiło Jego święte imię.
Psalm 145:10-21
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Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie
Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń
nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie! Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego
dzieło niezawodne. On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości
Pańskiej. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie
ust Jego. On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.
Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata! Bo On
przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć. Pan udaremnia zamiary
narodów; wniwecz obraca zamysły ludów. Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca
- poprzez pokolenia.
Psalm 33:1-11

Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził
świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków.
Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą. Ponad
szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest Pan na wysokościach.
Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary; domowi Twojemu przystoi świętość po
wszystkie dni, o Panie!
Psalm 93

Jezu Chryste, Świadku Wierny, Pierworodny z umarłych i Władco królów ziemi. Tobie,
który nas miłujesz i który przez swą krew uwolniłeś nas od naszych grzechów, i uczyniłeś
nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Tobie chwała i moc na wieki wieków!
Amen. Oto nadchodzisz z obłokami, i ujrzy Cię wszelkie oko i wszyscy, którzy Cię przebili.
I będą Cię opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Tyś jest Alfa i Omega, Pan
Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Apokalipsa 1:5-8

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich,
którzy Cię wzywają. Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani czegoś takiego jak
Twoje dzieło. Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i Tobie, Panie, pokłon oddadzą,
i będą sławiły Twe imię. Boś Ty jest wielki i działasz cuda: tylko Ty jesteś Bogiem.
Psalm 86:5, 8-10

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać
Bogu mojemu, póki będę istniał. Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję
w Panu, Bogu swoim, który stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich
istnieje. On wiary dochowuje na wieki, daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na
bezdroża kieruje występnych. Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia.
Alleluja.
Psalm 146:1-2, 5-10
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MODLITWY APOSTOLSKIE
Modlę się, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.
[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego
powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny
ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły.
List do Efezjan 1:17-19

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na
niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego
wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni
i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość,
Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką
wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą
List do Efezjan 3:14-19

A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym
poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na
dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa
ku chwale i czci Boga.
List do Filipian 1:9-11

Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić
[Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym
zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając,
wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.
Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazywania] wszelkiego rodzaju
cierpliwości i stałości.
List do Kolosan 1:9-11

A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same
uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku
chwale Boga. A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze,
abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.
List do Rzymian 15:5-7, 13

W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie
poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam
żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego
Jezusa Chrystusa.
1 List do Koryntian 1:5-8
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Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość, jaką mamy
z powodu was przed Bogiem naszym?
Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy
mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus!
A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla
wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako
nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa
wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
1 List do Tesaloniczan 3:9-13

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało
bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.
1 List do Tesaloniczan 5:23-24

Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania,
aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary.
Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za
łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2 List do Tesaloniczan 1:11-12

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło,
podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych,
albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.
Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić.
Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!
2 List do Tesaloniczan 3:1-5

A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,
gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez
imię świętego Sługi Twego, Jezusa.
Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.
Dzieje Apostolskie 4:29-31

W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali
synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą
prorokowali. I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień,
i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień
Pański, wielki i wspaniały.
Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Dzieje Apostolskie 2:17-21
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IZRAEL

Posłuchaj, Pasterzu Izraela,
Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa,
Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij,
Przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem!
Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc!
O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze,
abyśmy doznali zbawienia.
Psalm 80:2-4

Proście o pokój dla Jeruzalem,
Niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
A bezpieczeństwo w twych pałacach!
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
Będę mówił: Pokój w tobie!
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
Będę się modlił o dobro dla ciebie.
Psalm 122:6-9

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę,
przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę,
dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza
i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość
i chwałę twoją wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą.
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana,
królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Izajasza 62:1-3

Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże:
cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą.
Wy, co przypominacie [wszystko] Panu,
sami nie miejcie wytchnienia
I Jemu nie dajcie spokoju,
dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem
przedmiotem chwalby na ziemi.
Izajasza 62:6-7

Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie.
Ewangelia Mateusza 23:39
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Nadejdzie bowiem dzień,
kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima:
„Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!”
To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba,
weselcie się pierwszym wśród narodów!
Głoście, wychwalajcie i mówcie:
„Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!”
Jeremiasza 31:6-7

Tak mówi Pan Zastępów:
Żywię żarliwą miłość do Syjonu,
zapłonąłem wielką o niego zazdrością.
Tak mówi Pan: Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie.
Jeruzalem znów będzie nazwane grodem wiernym,
a góra Pana Zastępów - Górą Świętą
Zachariasza 8:2-3

To mówi Pan: Oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie
nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na
swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę
ich, i nie zmaleje ich liczba, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie
będą tak jak dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie; ukarzę natomiast
wszystkich jego ciemięzców. A jego władca będzie spośród niego, panujący jego będzie od
niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do Siebie, tak że się zbliży do Mnie. Bo kto inaczej
miałby odwagę zbliżyć się do Mnie? - wyrocznia Pana. Wy będziecie moim narodem, a Ja
będę waszym Bogiem. Oto wichura idzie od Pana, powstaje burza, spadnie ona na głowę
niegodziwych. Nie ustanie palący gniew Pana, dopóki nie dokona On i nie urzeczywistni
zamiarów swego serca. Przy końcu dni to zrozumiecie.
Jeremiasza 30:18-24

[Izraelu] Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz
pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby
twego wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan
Zastępów; Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi.
Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do
porzuconej żony młodości mówi twój Bóg:
Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę.
W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej
nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel.
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie
zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.
Izajasza 54:4-8, 10
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Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Ty, który zasiadasz nad
cherubami, zabłyśnij, przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem! Wzbudź Twą potęgę
i przyjdź nam na pomoc! Boże Zastępów, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy
doznali zbawienia. Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. Grunt
dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. Góry okryły się jej
cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi. Swe latorośle rozpostarła aż do Morza, a swoje pędy
aż do Rzeki. Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl;
i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica.
Psalm 80:2-3,8-12, 15-16

Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten,
który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan
cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan
będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.
Psalm 121

Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski. Chwal, Jerozolimo,
Pana, chwal Boga twego, Syjonie! Umacnia bowiem zawory bram twoich i błogosławi
synom twoim w tobie. Zapewnia pokój twoim granicom, nasyca ciebie najlepszą pszenicą.
Na ziemię zsyła swoje orędzie, mknie chyżo Jego słowo
Psalm 147:11-15

Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama,
mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron
najdalszych i rzekłem ci: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj
się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze
i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Oto wstydem i hańbą się
okryją wszyscy rozjątrzeni na ciebie. Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z tobą.
Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi, twoich przeciwników. Unicestwieni
będą i na nic zejdą ludzie walczący z tobą. Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za
prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie,
nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana - odkupicielem twoim - Święty
Izraela.
Izajasza 41:8-14
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Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się,
bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę
z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich
oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie
twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię
pozbieram. Północy powiem: „Oddaj!” i Południowi: „Nie zatrzymuj!” Przywiedź moich
synów z daleka i córki moje z krańców ziemi.
Izajasza 43:1-6

Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na
własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny
Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię
święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie
naszego Boga. Dalej, dalej! Wyjdźcie stąd! Nie dotykajcie nic nieczystego! Wyjdźcie
spośród niego! Oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie! Bo wyjdziecie nie
jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Raczej Pan pójdzie przed
wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód.
Izajasza 52:8-12

Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój
głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom
judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan, Jahwe, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi
łagodnie.
Izajasza 40:9-11

Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię
z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej
ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania.
Izajasza 65:18-19

Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan
jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają! Zaiste, o ludu, który
zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę
na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę
utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza.
Izajasza 30:18-20
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Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego
oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Niech
Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę. Niech się narody
cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech
Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę. Ziemia wydała
swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Niechaj nam Bóg błogosławi i niech się Go
boją wszystkie krańce ziemi.
Psalm 67:1-8

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź
Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym
winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest
Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen
Ewangelia Mateusza 6:9-13

Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten,
który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan
cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan
będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.
Psalm 121

Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem; każdy
będzie jakby osłoną przed wichrem i schronieniem przed ulewą, jak strumienie wody
na suchym stepie, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. Wówczas nie będą
przyćmione oczy patrzących, uszy słuchających staną się uważne. Serca nierozważnych
zrozumieją wiedzę, a język jąkałów przemówi wyraźnie. Nie będzie już głupi zwany
szlachetnym, ani krętacz mieniony wielmożnym. Szlachetny zaś człowiek zamierza
rzeczy szlachetne i trwa statecznie w szlachetnym działaniu.
Izajasza 32:1-5, 8

Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest
sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!
Izajasza 30:18

POLSKA

12

Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc
są Jego przymiotem. On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów,
udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte,
i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego... bo Jego władza jest władzą
wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie
znaczą; według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by
mógł powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: Co czynisz?
Daniela 2:20-21 i 4:31-32

Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata! Bo On
przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć. Pan udaremnia zamiary
narodów; wniwecz obraca zamysły ludów. Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca
- poprzez pokolenia. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na
dziedzictwo dla siebie. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. Spogląda
z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi: On, który ukształtował
każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny. Nie uratuje króla liczne
wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła. W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej
swej siły nie umknie. Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego
łasce, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza wyczekuje
Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego
świętemu imieniu. Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej
w Tobie!
Psalm 33:8-22

Albowiem kraj się napełni znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze.
Habakuka 2:14

Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad
za las uważany będzie. Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie.
Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa - wieczyste bezpieczeństwo.
Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju, w mieszkaniach bezpiecznych, w zacisznych
miejscach wypoczynku,”
Izajasza 32: 15-18

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto
ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego
chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego
wschodu.”
Izajasza 60:1-3
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Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę
ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek
radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich
terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia. Wy zaś będziecie
nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Zużyjecie bogactwo
narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczycie.
Izajasza 61:1-3, 6

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to
wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie
się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie
w miłości mojej!
Ewangelia Jana 15:5-9

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha
przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi,
to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim
cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
List do Rzymian 8:14-17

Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna
Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich - zgodnie z planem wieków, jaki
powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp [do
Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego.
List do Efezjan 3:10-12

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę
żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
List do Rzymian 12:1-2
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A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach
niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo
Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską
bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni
w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
List do Efezjan 2:4-10

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was
wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz
zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy
miłosierdzia doznali. Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali
się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród
pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga
w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.”
1 List Piotra 2:9-12

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas
jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem
im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak
zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie
umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem,
aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ewangelia Jana 17:20-24

I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych
pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi,
celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary
i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według
Pełni Chrystusa.
List do Efezjan 4:11-13

Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest
Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki
całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie
wzrostu dla budowania siebie w miłości.
List do Efezjan 4:15-16
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Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego,
trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by
nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze
podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy
otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.
List do Hebrajczyków 4:14-16

W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki; wyrwij mnie i wyzwól
w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie! Bądź mi skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą. Boże mój, wyrwij
mnie z rąk niegodziwca, od pięści złoczyńcy i ciemiężyciela. Ty bowiem, mój Boże, jesteś
moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! Ty byłeś moją podporą od
narodzin; od łona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiałem.
Psalm 71:1-6

Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, który
stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary dochowuje na
wieki, daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca
wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże
przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych. Pan króluje
na wieki, Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia. Alleluja.
Psalm 146:5-10

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź
Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym
winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest
Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen
Ewangelia Mateusza 6:9-13

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę
ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek
radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich
terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia.
Izajasza 61:1-3
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Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy
niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb
z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko
rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść
będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: „Oto
jestem!” Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe
światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze
prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że
będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Izajasza 58:6-11

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami
i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów
świata.
List Jakuba 1:27

Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej
sprawiedliwości! Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą
mocną, warownią, aby mnie ocalić. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez
wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie! Wydobądź mnie z sieci zastawionej
na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie
wybawiłeś, Panie, Boże wierny!
Psalm 31:2-6

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do
Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod
Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za
dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć
tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan
jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do
ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię
strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy
o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja
go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie Mnie wzywał,
a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go
długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Psalm 91
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W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali
synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. Nawet na
niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.
I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu,
słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki
i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Dzieje Apostolskie 2:17-21

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności
jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie
wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie,
byście się wzajemnie nie zjedli.
List do Galatów 5:13-15

Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez
ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście
budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy zaś jesteście wybranym
plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do
przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem
Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
1 List Piotra 2:4-5, 9-10

Modlę się, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy
serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały
Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas
wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły.
List do Efezjan 1:17-19

Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie
dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe
w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Niewolnicy,
bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście
się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana.
Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana
otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!
List do Kolosan 3:18-24
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Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta
nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we
śnie tym, których miłuje. Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały
w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi
swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie.
Psalm 127

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca
twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był
długowieczny na ziemi. A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz
wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!
List do Efezjan 6:1-4

W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście
mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw
krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata
tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego
weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać,
zwalczywszy wszystko.
List do Efezjan 6:10-13

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha
przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi,
to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim
cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
List do Rzymian 8:14-17

A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie
z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie
nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.
Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy
jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi
jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł
być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.
List do Filipian 2:12-17
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Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na
morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego
świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej
duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają
oblicza Boga Jakubowego. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan,
potężny w boju. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł
wkroczyć Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam Królem
chwały.
Psalm 24

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź
Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym
winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest
Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen
Ewangelia Mateusza 6:9-13

W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali
synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. Nawet na
niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.
I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu,
słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki
i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Dzieje Apostolskie 2:17-21

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta
nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we
śnie tym, których miłuje.Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały
w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi
swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie.
Psalm 127
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Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia
odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze,
abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to
bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
1 List do Tymoteusza 2:1-4

To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych do niewoli, których
pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu: Budujcie domy i mieszkajcie w nich;
zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce! Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki!
Wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie córkom waszym mężów, by rodziły synów
i córki; pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa! Starajcie się o pomyślność kraju, do
którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza
pomyślność.
Jeremiasza 29:4-7

Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Nie lękajcie się,
polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa [znów] rodzą
owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą. I wy się weselcie, synowie Syjonu,
radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny
i deszcz wiosenny, które wylał na was obficie jak przedtem. I będą klepiska napełnione
zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam
lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem
przeciwko wam. Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić
będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie
będzie pohańbiony. I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie
ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia.
Joela 2:21-27

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone.
Każdy bowiem, kto prosi otrzymuje; a kto szuka znajduje; a temu, który kołacze będzie
otworzone. Albo, kto z was jest człowiekiem, który da swojemu synowi kamień, gdy ten
poprosi o chleb? A gdy poprosi o rybę, da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie
dawać waszym dzieciom dobre dary, tym bardziej wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da
dobre rzeczy tym, którzy Go proszą.
Ewangelia Mateusza 7:7-11
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I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować
będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na
niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie
i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew,
gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia
Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon będzie wybawienie, jak przepowiedział
Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan.
Joela 3:1-5

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę
ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek
radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich
terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia.
Izajasza 61:1-3

Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez
Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody
i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw
Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście
przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat
z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz
spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy
Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię
świętego Sługi Twego, Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani,
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.
Dzieje Apostolskie 4:24b-31

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym
zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać,
nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.
Ewangelia Marka 16:15-18
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Dlatego lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem Tym, który mówi:
Otom Ja! O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza
pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg
zaczął królować.
Izajasza 52:6-7

Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego
na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków. Wyrastać będą jak trawa
wśród wody, jak topole nad bieżącymi wodami. Jeden powie: „Należę do Pana”, a drugi się
nazwie imieniem Jakuba, inny zaś napisze na swej ręce: „Pan” i otrzyma imię Izrael. Tak
mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni;
i nie ma poza Mną boga.
Izajasza 44:3-6

Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje [dla] słowa, dla
wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem, abym
ją obwieścił tak, jak winien [ją] wypowiedzieć. Wobec obcych postępujcie mądrze,
wyzyskując każdą chwilę sposobną. Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona
solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać.
List do Kolosan 4:3-6

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło,
podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych,
albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.
Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan
skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!
2 List do Tesaloniczan 3:1-5

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym
głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak
rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu,
którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był , ponieważ Jezus
nie został jeszcze uwielbiony.
Ewangelia Jana 7:37-39

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od
Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną
od początku.
Ewangelia Jana 15:26-27

